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DISCIPLINA - Economia comerŃului 

 
1. ClasificaŃi şi ierarhizaŃi nevoile de consum. 

2. Dintre factorii de influenŃă asupra consumului caracterizaŃi influenŃa stilului de viaŃă şi 
motivaŃiile individuale. 

3. CaracterizaŃi structura consumului. 

4. Care sunt regulile şi limitele determinate de modul de funcŃionare al pieŃei de care 

trebuie să Ńină seama consumatorul în opŃiunile de consum? 

5. CaracterizaŃi factorii economici care influenŃează cererea de mărfuri. 

6. CaracterizaŃi factorii demografici şi sociali, psihologici care influenŃează cererea de 

mărfuri. 

7. CaracterizaŃi factorii sezonieri şi conjuncturali care influenŃează cererea de mărfuri; 

8. CaracterizaŃi excepŃiile de la legea generală a cererii. 

9. CaracterizaŃi factorii de influenŃă asupra ofertei de mărfuri.  

10. CaracterizaŃi funcŃiile preŃurilor. 

11. Tipologia preŃurilor pe piaŃa cu concurenŃă imperfectă. 
12. Tipologia preŃurilor utilizate în domeniul comerŃului. 

13. Care sunt factorii care stau la baza stabilirii strategiilor de preŃ? 

14. CaracterizaŃi structura strategiilor de preŃ. 
15. Trăsăturile comerŃului cu ridicata. 

16. Rolul economic al comerŃului cu ridicata. 

17. FuncŃiile comerŃului cu ridicata. 

18. Formele vânzării mărfurilor cu ridicata. 

19. OperaŃiunile comerciale realizate în comerŃul cu amănuntul şi rolul economic al 

comerŃului cu amănuntul. 

20. FuncŃiile comerŃului cu amănuntul. 

21. CaracterizaŃi comerŃul cu mărfuri alimentare. 

22. CaracterizaŃi comerŃul stabil. 

23. CaracterizaŃi comerŃul mobil. 

24. CaracterizaŃi comerŃul fără magazine. 

25. CaracterizaŃi comerŃul electronic (e-commerce). 
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DISCIPLINA - Economia turismului 

 
1. Metode de măsurare a circulaŃiei turistice. Metodologia de urmărire statistică a 

activităŃii de turism din România 

2. Indicatorii circulaŃiei turistice 

3. Formele de turism 

4. ConŃinutul şi particularităŃile pieŃei turistice 

5. Formele pieŃei turistice. Indicatorii de evaluare a pieŃei turistice 

6. Conceptul şi particularităŃile cererii turistice. DeterminanŃii cererii turistice-

caracterizare generală 
7. Factorii (determinanŃii) economici şi sociali care influenŃează cererea turistică 
8. Factorii demografici şi psihologici care influenŃează cererea turistică 
9. Consumul turistic. Sezonalitatea cererii şi consumului turistic 

10. ConŃinutul şi particularităŃile ofertei turistice 

11. DeterminanŃii ofertei turistice 

12. ParticularităŃile preŃurilor şi tarifelor în turism 

13. Strategii de preŃ în turism 

14. ReŃeaua de cazare  

15. ReŃeaua de alimentaŃie publică comercială, reŃeaua mijloacelor de agrement şi 
distracŃie, reŃeaua mijloacelor de transport 

16. Utilizarea resurselor umane în turism.  

17. Caracteristicile serviciilor turistice  

18. Tipologia serviciilor turistice 

19. Rolul transporturilor în activitatea turistică 
20. Forme de transport utilizate în turism. Transporturile rutiere şi feroviare 

21. Forme de transport utilizate în turism. Transporturile navale şi aeriene 

22. Rolul şi particularităŃile serviciilor de cazare. Organizarea activităŃii de cazare 

hotelieră 
23. Serviciile hoteliere 

24. Serviciile de alimentaŃie publică comercială. Caracterizare generală 
25. TendinŃe în dezvoltarea şi perfecŃionarea serviciilor de alimentaŃie publică 

comercială.  
 

 

DISCIPLINA - Economia serviciilor 

 
1. EnumeraŃi şi dezvoltaŃi caracteristicile serviciilor 

2. PrecizaŃi dimensiunile sectorului terŃiar 

3. Indicatori de măsurare a locului serviciilor în economie 

4. ContribuŃia serviciilor la creşterea economică 
5. Indicatori ce reflectă calitatea vieŃii şi corelaŃia lor cu serviciile 

6. PuneŃi în evidenŃă existenŃa sau nu a corelaŃiei dintre următorii indicatori…, folosind 

coeficientul de corelaŃie statistică „r”  

7. PuneŃi în evidenŃă existenŃa sau nu a corelaŃiei dintre următorii indicatori…, folosind 

coeficienŃii de corelaŃie a rangurilor Spearman şi Kendall. 
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8. NumiŃi factorii de influenŃă ai cererii de servicii 

9. PrezentaŃi particularităŃile ofertei de servicii 

10. PrezentaŃi particularităŃile secundare ale ofertei de servicii 

11. Factori de influenŃă şi metode de stabilire a preŃurilor 

12. Criterii de diferenŃiere a preŃurilor 

13. Folosind diferite criterii…luaŃi cea mai bună decizie de dimensionare a ofertei de 

servicii în condiŃii de probabilitate a cererii 

14. NoŃiuni generale privind serviciile internaŃionale 

15. Clasificarea serviciilor pentru populaŃie 

16. Serviciile pentru populaŃie finanŃate de la buget 

17. Serviciile comerciale pentru populaŃie 

18. Aspecte privind serviciile de poştă şi telecomunicaŃii 
19. EvoluŃia şi structura serviciilor pentru producŃie 

20. Caracterizarea muncii în sectorul serviciilor 

21. Modelul de gestiune flexibilă a forŃei de muncă propus de J. Gadrey 

22. EficienŃa economică în servicii 

23. Raportul dintre calitate şi eficienŃă în servicii 

24. Căi de creştere a calităŃii serviciilor în condiŃii de eficienŃă 
25. CalculaŃi diferite criterii de eficienŃă pentru luarea deciziei de a investi în cazul 

următor… 

 

DISCIPLINA - Economia turismului internaŃional 

 
1. Impactul economic al turismului internaŃional 

2. Indicatori de măsurare a aportului turismului la dezvoltarea economiei naŃionale 

3. TendinŃe privind dezvoltarea turismului 

4. Rolul statului în dezvoltarea turismului 

5. Organizarea turismului în România 

6. Teoriile specializării internaŃionale în turism 

7. Cererea turistică mondială 
8. EvoluŃia în dinamică a circulaŃiei turistice 

9. EvoluŃia în spaŃiu a circulaŃiei turistice 

10. EvoluŃia circulaŃiei turistice în structură 
11. Dezvoltarea în etalare a turismului 

12. Prezentarea Europei turistice  

13. PoziŃia României în Europa 

14. Profilul pietei turistice: FranŃa 

15. Profilul pietei turistice: Spania 

16. Profilul pietei turistice: Germania 

17. Profilul pietei turistice: Italia 

18. Profilul pietei turistice: Marea Britanie si Irlanda de Nord 

19. PoziŃia Americii în turismul internaŃional 

20. Profilul pietei turistice: Statele Unite ale Americii 

21. Ponderea Africii în turismul internaŃional 

22. Asia de Est şi Pacific 
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23. Profilul pietei turistice: China 

24. Caracteristicile şi particularităŃile pieŃei turistice internaŃionale 

25. Structura pieŃei turistice internaŃionale 

 

 

 

 

Titulari de curs: 

 

- Economia comerŃului – lect. univ. dr. Ioana POP COHUł 

- Economia turismului – prof. univ. dr. Alina BĂDULESCU 

- Economia serviciilor – lect. univ. dr. Olimpia BAN 

- Economia turismului internaŃional – lect. univ. dr. Olimpia BAN 
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Prof. univ. dr. Anca DODESCU 

Şef de catedră: 
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